
אם תזדמנו בעוד כשנה לרמת בית שמש א', אין ספק שלא תוכלו להחמיץ את 
בית הכנסת 'הבעל שם טוב', ולאו דווקא בשל העובדה שגג בית הכנסת, בעל 
מכל  יותר  ומרשים  גבוה  יהיה  דופן,  יוצאת  בצורה  שמזדקר  המחודד  המבנה 
הבתים שסביבו. המבנה הייחודי הוא העתק של בית הכנסת שהוקם בידי הבעל 

שם טוב הקדוש במז'יבוז שבאוקראינה.
גדול,  אינו  גם משום שהשטח  לא פשוט,  היה אתגר  הזה  הכנסת  בית  "תכנון 
אך בעיקר משום שהשטח שהוקצה לבית הכנסת הוא פינתי ומעוגל", מספרת 
ריקי  האדריכלית  הכנסת,  בבית  פינה  בכל  נמצאות  אצבעותיה  מי שטביעות 
גרוזמן. "אך לקהילה היה ברור דבר אחד: בית הכנסת אמור להזכיר את בית 
מדרשו של הבעש"ט במז'יבוז, וזאת על אף הקשיים והמורכבויות. ואכן, בסופו 
של דבר נוכחנו לראות שכפי שאמר הבעש"ט 'אין דבר שאינך יכול לעשות, ואם 
אינך יכול - אות הוא שאינך רוצה'. עובדה: עשינו את הלא ייאמן, ובית הכנסת 

קרם עור וגידים".
אלו  בימים  כאשר  השלד,  בניית  סיום  בשלב  הכנסת  בית  עומד  להיום  נכון 

־מיוצרים בכל רחבי העולם האלמנטים המיוחדים שאמורים להשתלב בו; הר
העץ  וחלונות  אירופה,  במזרח  מיוצר  הכבד  הריהוט  מאוקראינה,  יגיעו  עפים 

מז'יבוז 
פינת

בית 
שמש

כאשר ניגשו בני קהילת 
'שמחת יצחק וישראל' 
בבית שמש לפרויקט 
בניית בית הכנסת, הם 
ביקשו לעשות את הלא 
ייאמן: לשחזר ככל 
האפשר את בית מדרשו 
של הבעל שם טוב, 
הממוקם בעיירה מז'יבוז 
שבאוקראינה. בסופו של 
דבר, על אף האתגרים 
והמורכבויות, התוצאה 
מרהיבה. אפשר לומר 
שהחיקוי כמעט זהה 
למקור )שאף הוא בעצם 
שחזור...(
ישראל וויץ

 BERALE קרדיטים לתמונות: דב גרין
3D, ישראל פרדס, הדמיות אדריכליות
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באיטליה.  ורק  אך  שנעשית  מיוחדת  בשיטה  מיוצרים 
בית  של  מושלם  העתק  אינו  הכנסת  בית  מבנה  "אמנם 
הכנסת במז'יבוז, אך בקהילה לא התפשרו והאלמנטים 
מזכירים להפליא את ההיכל של בית הכנסת העתיק. מי 
אווירת המקום  לחוש את  יוכל שלא  לא  להיכל  שייכנס 

־שבו החלה תנועת החסידות ובו התפלל הבעש"ט וחבו
רתו הקדושה".

דנ"א ייחודי
עומד  שבראשה  שמש,  בבית  טוב'  שם  הבעל  'קהילת 
בתורת  העיון  על  מתבססת  שליט"א,  דמרי  גיל  הרב 
הבעש"ט, ובני הקהילה אף מקפידים לנסוע פעם בשנה 
למקום שבו חי ופעל הצדיק. כאשר עלה רעיון תכנון בית 
הכנסת באופן דומה לזה שקיים במזי'בוז, היה אך טבעי 
שמשימת התכנון תוטל על כתפיה של האדריכלית ריקי 

גרוזמן. 
בתי  של  ארוכה  שורה  מוצאים  אנו  גרוזמן  של  ברזומה 

כנסת וישיבות במקומות רבים בארץ ובעולם, בכל העדות 
והנוסחים, אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, ואפילו 
תחום  אכן,  חילוניות.  בשכונות  מלכתחילה  שנבנו  כאלו 
ההתמחות הייחודי שלה מתמקד בתכנון בתי כנסת, והיא 

מבהירה שאין בית כנסת אחד דומה למשנהו.
האם בתי הכנסת השונים אינם בנויים בתבנית אחידה? 
אנו שואלים את גרוזמן. "גם אם בבסיס ישנם מאפיינים 

־זהים לכל בתי הכנסת, עדיין לכל בית כנסת ישנם המא
אדריכלים  "ישנם  קובעת.  היא  לו",  הייחודיים  פיינים 

מת המבנים שהם  ואת  אחידה,  תוכנית  לפי  ־שפועלים 
כננים ניתן לזהות ממרחק של קילומטר. אני פועלת לפי 
גישה אחרת, שאומרת שלכל קהילה ישנו האופי שלה, 

הכנ בית  בבניין  ביטוי  לידי  לבוא  שאמור  ייחודי  ־דנ"א 
סת ובעיצובו הפנימי והחיצוני. מסיבה זו התכנון דורש 
התמקדות בפרטים הקטנים ולא עבודה בשיטת 'העתק 

הדבק'".
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כשהיא מונעת מהגישה הזו, מקפידה גרוזמן להיפגש עובר 
לשלב התכנון עם נציגות נרחבת ככל האפשר מבני הקהילה. 
ונשים,  גברים  ומבוגרים,  צעירים  עם  להיפגש  לה  חשוב 

־ממגוון תפקידים וגילים. כך היא לומדת את הצרכים הייחו
דיים לכל קהילה, יש קהילה ששואפת שבית הכנסת שלה 
את  דווקא  לבטא  שמחפשת  קהילה  ויש  והדר,  הוד  ישדר 
הפשטות והעממיות. יש קהילה שנשענת על עבר מפואר, 
ורוצה להביא אותו לידי ביטוי, ויש בית כנסת שמסמל דווקא 
מקום חדש וצעיר. וזאת מזווית המבט של כל המתפללים. 
דיברנו  רק  וכאשר  לקהילה,  כנסת  בית  תכננתי  "לאחרונה 
על הספרייה ראיתי שעיניהם נדלקות. התברר לי שיש להם 
ספרייה עשירה ועל כך גאוותם. הדגשנו את הספרייה ונתנו 

לה מקום של כבוד במכלול. 
חילוני,  באזור  שממוקם  כנסת  בית  תכננתי  אחר  "במקרה 
דלתות  ובעיקר  חדשניים,  אלמנטים  לשלב  הקפדתי  ושם 
עם  בחוץ  שרצים  התושבים  כך  בכניסה.  ענקיות  זכוכית 
הכלב וחולפים בדרכם ליד בית הכנסת, ייחשפו לפנימיותו 

ויראו בו מקום עדכני, פתוח ומזמין".
"יש כאלו שמתמקדים בעז נוספים.  ניואנסים דקים  ־ישנם 

יש כאלו  יותר.  גדולה  רת הנשים, חשוב להם שהיא תהיה 
או אפילו בחדר התה, שתהיה  שמתמקדים בחדרי הספח, 
למתפללים גישה ישירה אליו. יש הבדלים בין בתי כנסת של 
נוסח ספרד לבין כאלו בנוסח אשכנז. אם קיים כולל במקום 
והוא משמש בעיקר ללימוד או בעיקר לתפילה, חשוב לתכנן 
את ההיכל כך שיתאים לייעודו העיקרי. כל פרט אמור לבוא 

בחשבון".
־נכון שכולנו מתפללים אותה תפילה, וכולנו מכוונים את ליב
־נו למקום, אך מתברר שישנם הבדלים. "אם ניקח את ההב

העובדה  שמלבד  הרי  לליטאי,  חסידי  כנסת  בית  בין  דלים 
־שבבית כנסת חסידי משתמשים בשולחנות ובליטאי בסט

נדרים - מה שמשפיע על עיצוב החלל - גם הלבוש השונה 
של המתפללים והלומדים אמור לבוא לידי ביטוי בתכנון הן 

של מערכות מיזוג האוויר והן של התאורה". 
ולדבריה, דווקא בשל היותה אישה היא מסוגלת לתת את 
הנגיעה והטאץ' לכל בית כנסת, בצורה רחבה וכוללנית עם 

־יכולת ירידה לפרטים. "תכננתי מבנים של ישיבות ומייד בד
־קתי אם יש מספיק מקום למלתחות עבור החליפות והכוב

עים, אם הכיור לנטילת ידיים קרוב לכהנים ושהמגבות יהיו 
ממוקמות קרוב לכיור. כל אלו פרטים קטנים שעושים את 

ההבדל".

ישן לצד חדש
ובחזרה למבנה בית הכנסת ברמת בית שמש. בית המדרש 

־של הבעש"ט נחשב לאחד העתיקים באוקראינה, ולפי המ
־סורת התפללו בו מאות שנים עוד טרם בא הבעש"ט להת

גורר בעיירה )ככל הנראה, הב"ח עצמו, שהיה אף הוא רב 
במז'יבוז, התפלל במקום זה(.

־לפי המסופר, על אחד מרבני העיירה נגזר למות לאחר שה
קים בית מדרש חדש וכך נזנח בית הכנסת הישן. הבעש"ט 
הגיע למקום וגילה לרב שרובצת עליו גזירה בשל הפגיעה 
בבית הכנסת הישן. קול התפילה שב להישמע בבית הכנסת 
הישן, שהעיד עליו הבעש"ט כי הוא 'מכוון כנגד בית מקדש 

של מעלה', ואז נרפא הרב והוא קם ממיטת חוליו.
־מבנה בית הכנסת, שתמונתו התנוססה ברבים מספרי הח

כי לא עד  נחרב אם  אז  סידות, עמד על תילו עד השואה, 
היסוד. לפני כעשור הוא שוחזר בעבודת נמלים בידי אגודת 

   //  34

ער
ש

ו 
לנ

ח 
ת

'אהלי צדיקים' של הרב ישראל מאיר גבאי. כיום אין מי פ
־שמבקר בציון הבעש"ט במז'יבוז ואינו פוקד את בית הכ

נסת המפעים.
־אבל הרצון להעתיק בית כנסת שנבנה בסגנון מזרח אירו

הראשון  נתפס בשלב   - לבית שמש שטופת השמש  פי 
כמופרך והבעיות צצו על כל צעד ושעל. המגרש לא היה 
גדול, ומבנהו, כרבע עיגול, היה אתגר לא פשוט. גם סגנון 
הגג המחודד, שבמזרח אירופה נבנה בשיפוע חד במטרה 
למנוע הצטברות שלגים, אינו מאושר בארץ )כאן התקן 
ונדרש אישור חריג ממהנדס  דורש שיפוע של 30 אחוז( 
העיר. בל נשכח שבבית הכנסת במזי'בוז אין עזרת נשים 

ּוודאי שלא מקווה טהרה. 
הלא  את  לעשות  האדריכלית  הצליחה  הכל  למרות  אך 
בגודל  תפילה  היכל  המבנה  בתוך  שילבה  והיא  ייאמן, 
וכן מקווה  דומה לזה שקיים במז'יבוז, לצד עזרת נשים 
טהרה קטן אך נוח ומפואר, כשכל האלמנטים הם העתק 

מדויק מבית הכנסת המקורי.
"בעצם", היא מחייכת, "מדובר בשחזור של שחזור, שכן 
גם בית הכנסת במז'יבוז שוחזר. אך אנו לא הסתמכנו רק 

הגע למקור.  עד  והגענו  הלכנו  אלא  הקיים  המבנה  ־על 
נו למסמכים ולתמונות ישנות ולמדנו מהם על מבנה בית 

־הכנסת המקורי. בוצעה עבודת מחקר של ממש כדי לה
גיע למראה אותנטי ככל האפשר".

כאמור, רעפים מייבאים מאוקראינה, ואפילו ייצור הריהוט 
גם החלונות אינם עשויים  הכבד נעשה במזרח אירופה. 
ולפני  מאיטליה.  מגיעים  והם  מלא,  עץ  אלא  אלומיניום 

תופת הכנסת,  בית  ירוצף  שיש  חיפוי  באיזה  ־שתשאלו 
להז במטרה  מוחלק  מבטון  עשויה  לגלות שהרצפה  ־עו 

כיר ככל האפשר את הרצפה המחוספסת בבית הכנסת 
במז'יבוז, שנותרה ללא שינוי מאז ימי הבעש"ט.

־לצד הדיוק בכל ידית וחור מנעול, הקפידו על גימור עד
ולרומם  'לפאר  ההלכה  את  לקיים  במטרה  ומלוטש  כני 

־את בית אלוקינו'. כך שולבו ביצירתיות רבה תעלות מי
ולצד עששיות  הכהה,  העץ  המוסתרות תחת תקרת  זוג 
יקרות על  המתכת הוסלקה תאורת לדים שתשפוך אור 

ההיכל העתיק. 

תכנון מוקפד
־"מדובר בעבודה יקרה מאוד, מאתגרת ביותר, וכמובן כרו

כה בעלויות גבוהות, אך בהחלט ממלאה בסיפוק", קובעת 
גרוזמן. היא מעידה שיש לה חיבור מיוחד לבית הכנסת, 

־"וזה על אף שלא ראיתי את המקום המקורי. פעמיים עמ
דנו לצאת לשם, אך התוכניות בוטלו בשל הקורונה. אף 
על פי כן אני יכולה לומר שאני מכירה היום כל זווית בבית 

הכנסת המקורי, גם מבלי שנכחתי שם פיזית".
בתכנון  מסתפקת  אינה  היא  עבודותיה,  ביתר  כמו  אך 
המבנה - ומלווה את העבודה עד תומה. "זה אומר שאני 
מעצבת את הפרוכת, את קיר התורמים ולוח ההנצחה". 

בסופו של דבר, כשבית הכנסת ייחנך, היא תעמוד בעזרת 
הנשים ותשקיף על ההיכל בהתרגשות. "אני יודעת שעם 
כנסת  בית  החיצוני,  ביופי  ההשקעה  של  חשיבותה  כל 
מתבסס על התוכן הפנימי, על התפילות שיתפללו בו ועל 
קול התורה שיישמע בין כתליו. אך עדיין, למעטפת שאני 
לי  גורם  וזה  והתפילה,  יש השפעה על הלימוד  מתכננת 

להתרגשות עצומה שקשה לי לתאר".

פנים היכל בית הכנסת של הבעש"ט במזיבוז
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